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Staats- en bestuursrecht
Wanneer kunnen kinderen van vluchtelingen aan-
spraak maken op rechtmatig verblijf? Moet volgens 
jou de Eerste Kamer worden afgeschaft? Welke 
invloed hebben grondrechten op de rechtspositie van 
een vreemdeling? Deze en andere maatschappelijk 
relevante vraagstukken komen aan de orde in de 
mastertrack Staats- en bestuursrecht van de UvA.

Achtergrond
In onze mastertrack Staats- en bestuursrecht bestudeer 
je niet alleen het recht, maar word je opgeleid tot een 
kritisch denkende jurist. Veel aandacht wordt besteed aan 
actuele vragen uit de rechtspraktijk: onder welke voor-
waarden kan de overheid gebruikmaken van algoritmen 
bij het nemen van besluiten? En in hoeverre moet het 
evenredigheidsbeginsel leiden tot matiging van een opge-
legde bestuurlijke boete? Tijdens de masteropleiding leer 
je antwoorden formuleren op maatschappelijk relevante 
rechtsvragen. De combinatie van academische verdieping 
en de daadwerkelijk praktische toepassing van het 
recht is kenmerkend voor deze mastertrack. De ervaren 
docenten en onderzoekers van Staats- en bestuursrecht 
(Publiekrecht) zijn deels werkzaam in de rechtspraktijk.

Amsterdam Law Practice
Deze master biedt een uniek programma voor ervarings-
onderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice (ALP). In het vak Staats- en bestuursrecht in de 
praktijk werk je in opdracht van een advocaat, rechter 
of wetgevingsjurist aan een advies naar aanleiding van 
een rechtsvraag waar deze opdrachtgever in zijn of haar 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

praktijk mee te maken krijgt. Door te werken aan beant-
woorden van vragen die direct in de praktijk spelen, gaat 
het recht echt leven. Je krijgt de unieke mogelijkheid om 
nu al in de huid van een jurist te kruipen. Dit leert je na 
te denken over de rol die juristen in onze samenleving 
spelen en bereidt jou optimaal voor op een toekomst als 
succesvol staats- en bestuursrechtjurist.

Meer informatie: uva.nl/llm-staats-en-bestuursrecht

Studieprogramma*
Het programma bestaat 
uit ver plichte vakken en 
(gebonden) keuzevakken. 
Dit maakt het voor studenten 
mogelijk een staatsrechtelijk 
profiel te kiezen of een meer 
bestuursrechtelijk profiel, of 
een combinatie van beide.

Verplichte vakken:
•  Beginselen van de democra-

tische rechtsstaat (6 EC)
•  Rechtsbescherming tegen de 

overheid (6 EC)
•  Staats- en bestuursrecht in 

de praktijk (6 EC)

Gebonden keuzevakken 
(totaal 6 EC):
•  Politieke grondrechten 

(6 EC)
•  Politiek staatsrecht (6 EC) 

(beide vakken mag ook)

Keuzevakken (totaal 24 EC):
•  Omgevingsrecht (6 EC)
•  Vreemdelingenrecht (6 EC)

•  Politieke grondrechten 
(6 EC)

•  VAR pleitwedstrijd (12 EC)
•  European Integration and 

National Constitutions (6 
EC)

•  Privaatrecht voor de over-
heid (6 EC)

•  Europees en nationaal 
aanbestedingsrecht (6 EC)

•  Handhaving (6 EC)
•  Media en democratie (6 EC)
•  Politiek staatsrecht (6 EC)

Inclusief maximaal 6 EC uit:
•  Amsterdam Law Clinics 

(6 EC)
•  Stage (6 EC)
•  Advocatuur en beroeps-

ethiek (6 EC)

Masterscriptie (12 EC)

*Het precieze studie- 
programma kan nog verande- 
ren voor 2020-2021.  
Zie studiegids.uva.nl 2020-2021 
(beschikbaar vanaf half mei).

http://uva.nl/llm-staats-en-bestuursrecht


Meer informatie: uva.nl/llm-staats-en-bestuursrecht

Toelatingseisen
De master Staats- en bestuursrecht is direct toegankelijk 
voor studenten met een universitair juridisch bachelor-
diploma behaald aan een Nederlandse universiteit. Als je 
wilt worden toegelaten op basis van een ander diploma, 
kijk dan voor de mogelijkheden op de webpagina: 
uva.nl/llm-staats-en-bestuursrecht onder het kopje 
‘Toelating en inschrijving’.

Carrièreperspectief
Zowel in de rechtspraktijk als in de rechtswetenschap 
bestaat een grote behoefte aan afgestudeerde staats- en 
bestuursrechtjuristen. Onze alumni werken bijvoorbeeld 
als advocaat, als bestuursrechter of als jurist bij diverse 
overheden, zoals ministeries, de Autoriteit Consument 
en Markt, de provincies en gemeenten. 

Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelordiploma behaald 
aan de UvA? Dan voldoe je bij afronding van dit 

Praktische informatie

Diploma LLM in publiekrecht

Vorm voltijd of deeltijd

Studielast 60 ECTS

Wettelijk collegegeld 
(tarief 2019-2020)

voltijd € 2.083,-   
deeltijd €1.775,- 

Voertaal Nederlands

Start september, februari

Deadline aanmelding 
september

1 juni

Deadline aanmelding 
februari

1 december

 De mastertrack Staats- en 
bestuursrecht is voor mij de 
ideale combinatie tussen 
een politiekgerichte en een 
praktijkgerichte studie. Wat mij 
met name aansprak, is dat de 
docenten van de leerstoelgroep 
Staats- en bestuursrecht op de 
UvA erg makkelijk te benaderen 
zijn. Zo nu en dan sparren met 
docenten op de gangen van 
Roeterseiland is niet ongewoon. 
Ook komen de discussies tijdens 
de werkcolleges goed op gang. 

De sfeer op de faculteit en 
binnen de mastertrack Staats- 
en bestuursrecht is erg goed. 
Geregeld drinken we na afloop 
van een college een drankje 
met medestudenten. Daarnaast 
heb ik veel mensen leren 
kennen via mijn lidmaatschap 
van studievereniging SvP. Zo 
heb ik bijvoorbeeld na een 
kantoorbezoek op de Zuidas 
een uitnodiging ontvangen om 
nader kennis te maken.
Laat je niet ontmoedigen door 
de hoeveelheid leesstof. Je zal 
merken dat het lezen steeds 
makkelijker gaat en leuker 
wordt. Goed inlezen helpt je 
bovendien bij de vakken waar 
discussie centraal staat. 

Javier Crijnen, student Staats- en bestuursrecht

masterprogramma in principe aan de civiel effect-
vereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht. 
Indien je het (juridisch) bachelordiploma hebt behaald 
aan een andere Nederlandse universiteit kijk dan voor 
de civiel effect-vereisten op: student.uva.nl/civieleffect.

Studievereniging SvP
De Studievereniging voor Publiekrecht (SvP) is een 
jonge, informele studievereniging die gedurende het 
collegejaar activiteiten organiseert als kroegcolleges, 
kantoorbezoeken, sollicitatietrainingen en een studiereis. 
Op deze manier brengt de SvP ook studenten onderling, 
en studenten en docenten met elkaar in contact. Kijk 
voor meer informatie op: svp-amsterdam.nl.

Contact
Wil je meer weten over de inhoud van het programma? 
Neem dan contact op met de trackcoördinator,  
dhr. dr. F.T. Groenewegen.
 f.t.groenewegen@uva.nl

Met algemene vragen, bijvoorbeeld over toelating en 
inschrijving, kun je terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A, verdieping 6 
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.
 020-525 3440 
 student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
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